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Kliniczne i biochemiczne efekty podaży Energomagu-zil0
w wyblanyoh zabwzeniach metabolicznych krów mlecznych
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Stec A., Kurek Ł., MocholJ.
Glinical and biochemical eftects of feeding on Enelgomag-200 0n some metabolic disotdets

in dairy cows
Sumtnary

The objective of this study was to eva|uate the effects of feeding on the Energomag-200 mixture on milk
colvs undergoing therapy for metabolic disorders like clinical and subc|inical ketosis, fat cow s."-ndrome and
clinical and subclinical hypomagncsaemia. The tested mixture contains: propionatc ions, propylene glycol,
magnesium, copperl manganese,zinc, cobalt and othcrs. The administration of Energomag-20O in recom-
mended doses caused the norma|ization of energetic indicators and magnesium level after l4 days in the
examined cows. The most important changes .tllere noticed in the levcls of FFA, magnesium, as well as ALT
activity, Feeding on Energomag-200 resulted in the normalization of the cows' appetite and their condition.

Keyrvords: cows, supplementation, hipomagnesaemia, ketosis

Wzrastająca w ostatnim dziesięcioleciu na terenie
kraju wielkośó produkcji w stadach specjalistycznie
zajmląących się hodowlą bydła mlecznego. pomimo
stosowania pasz o względnie dobrze zbilansowanym
składzie pod względem składników energetycznych
i białkowych w stosunku do potrzeb produkcyjnych
i bYowych, warunkuje występowanie chorob metabo-
licznych. W sposob jawny lub utajony manifestują się
onę zaburzeniami w stanie zdrowia, kondycji i wiel-
kości produkcji. Do tego rodzajuzmjan chorobowych
i biochemi czny ch po garszaj ących i stotnie produkcj ę
mlecznąnależy zaliczyc: utajoną i kliniczną postać
keto zy, ze sp oł n adm i ernej mob i l i zacj i tfus zc zls, ze s p ół
hipomagne zęmiczno -ketozowy, hipomagnezemię uta-
joną i kliniczną (3,6,7,9, I0-I2,23,25). W leczeniu
ostrych stanów klinicznych wymienionych zaburzeń
metabolicznych i niedoborowych podstawową rolę
odgrywaj ą preparaty podawane drogą parenteralną.
Należy jednak podkreślić, że efekty ich długotrwałe-
go działania ściśle za\eżnę są od równoczesnego po-
dawania nośników energii t zwlązków magnezu dro-
gą doustną. Wielokrotna podaż określonego preparafu
tylko dro gą parenteralną pomimo ustąpienia pierwot-
nych objawów klinicznych, z reguły nie zabezpiecza
przed możliwościąnawrotow, szczegóInteu krów o ge-
netycznie zakodowanej dużej produkcji mleka (8,
16,21),

Prowadzone badania i obserwacje kliniczne w sta-
dach bydła mlecznego gospodarstw rozwijających się
i c e chuj ących s ię w zr astaj ącąpro dukcj ą mleka wyka-
zuj ą w zr ost często śc i występowan ia zmian chorob o -

wych, szczegolnie o charakterze utajonym. Wspolną
c echą omawianych zmian chorobowych, obok powo 1 -
nego spadku wydajności mlecznej, jest notowany
w róznymprzędzia\ę czasowym spadek kondycji zwie-
rząt orazwystępowanie zaburzeń w reprodukcji, a tak-
ze niekiedy nieodwracalne zmlany kliniczne, włącz-
nie do zelścia śmiertelnego (3,4,6, 10, 13,20,24).
Przęciwdzjałaniem w rozwoju powyższych zmian kli-
nicznych i subklinicznych winna być systematyczna
kontrola zywienia i stanu zdrowia zwierząt będących
w szczytowym okresie produkcji mlecznej (15). Szyb-
ki e wykryc i e ro zw ij aj ąc y ch s i ę zmtan kltnic zny ch t za-
stosowanie w procesie leczenia odpowiednich prepa-
ratów leczniczo -profi l akĘcznych mo ze uchroni ć zwi e-
rzętaprzedzablrzęniami w stanie zdrowia i produkcji
mlecznej (3, 6, 8, 12, 17).

W profilaktyce wymienionych chronicznych i uta-
jonych schorzeńjedynym opĘmalnym postępowaniem
z wyboru jest podaz doustna ukierunkowanych prepa-
ratow, normalizujących określone stanyniedoboru i za-
burzen energetyczno-mineralnych. Skład i cechy or-
ganoleptyczne podawanego prepar atu p er os powinny
zapewniac szybką adaptację smakową i samodzielne
pobieranie przez zwierzęw odpowiedniej ilości. Duza
dostępność tego typu preparatów jest szczegolnie ko-
nieczna w okresie zmian dawek paszowych, warun-
kow anyc h zar ów no zmianąr o dz aj u p o dawanych p as z,
szczegolnte objętościowych, jak i okresami ftzjo|ogicz-
nymi, co znacząco wiąze się z ilościąprodukowanego
mleka, a tym samym z możliwością rozwoju patolo-
gicznych zmian klinicznych (6,8, I2). Coraz częściej



.vqirażanę sąopinie o uzasadnionej potrzebie wprowa-
dzania na rynek preparatow o okre ś lonym, ukierunko -
wanym charakterzę działania, gdyż mieszanki i pre-
paraty o tzw. całkowitym zbilansowaniu energetycz-
no -białkowo -mineralny m z r e guĘ s ą dro gi e or az r ó ż-
nie tolerowanę ptzęz zwterzęta wykazujące zaburzę-
nia w apetycie i inne swoiste objawy kltntczne, a za-
stosowanie tych preparatów nie daje spodziewanych
efektów klinicznych i produkcyjnych.

Celem badań własnych było określenie uży.tecznoś-
cilęczniczo-prof,rlaktycznejmieszankienergetyczno-
-magnezowej Energomag-2)) w przypadkach wska-

TJących na zablrzenia w gospodarce energetycznej
i magnezowej, poprzez zbadantę jej wpĘwu na wy-
brane wskaźniki hematolo gi cznę i bio chemicz nę ot az
kondycj ę badanych zwierząt.

Materiał imetody
Badania kliniczne przeprowadzolo na terenie Lubelsz-

czyzny w 25 oborach krów mlecznych o zróżnicowanych
warunkach utrzymania zwierza!, a o podobnym systemie
żywienia. Ogółem badania wykonano na grupie 20 krów
rasy hf, 10 ncb i 38 krowach Wzyżówki tych ras. Szczegó-
łowe badania kliniczne objęĘ grupę 16 krów krzyżówki
ras hf i ncb oraz 1 0 krów rasy hf w wieku 5 -9 lat, które były
w szczytowym okresie laktacji (6.-I2.tydzieńpo wyciele-
niu). Roczna wydajność tych zwierząt wahała się od
5500 kg do 8500 kg mleka. Podstawązyłvienia we wszyst-
kich stadach były: kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka
z mieszanek traw, świeze zielonki i wysłodki buraczane.
Sposób żywlenla paszami treściwymi w oborach uwiązo-
wych polegał nazadawaniu mieszanki (firm Dolpasz, Car-
gill, Sano) indywidualnie zwierzętom w określonychprze-
działach czasowych, tzn.2lub 3 razy dziennie z uwzględ-
nieniem zapotrzebowania bytowego i produkcyjnego. Na-
tomiast w oborze wolnostanowiskowej, gdzie występował
ciagły dostęp zwierząt do paszy treściwej (baza paszowa
sterowana przez komputer) krowy otrzymyw ały zbilanso-
waną dawkę wyznaczonąprzez prodllcenta w 6-8 porcj ach,
nie przekraczających jednorazowo 2 kg. Ponadto zwierzę-
ta miały nieograniczony dostęp do wody (poidła automa-
tyczne).

Obser-wacje kliniczne i badania biochemiczne wykona-
no w okresie 14 dni podawania preparatu (od momentu
zauważenia zmian klinicznych lub produkcyjnych do ich
u stąpienia lllb zł ago dzenia). B adania b i ochemiczne obj ęły
krowy z kliniczną i utajoną ketozą zaawansowanym ze-
społem nadmiernej mobilizacj i tŁlszcztl, oraz hipomagne-
zemią kl iniczną i utaj oną or az zesp ołem hipoma gn ezemic z-
no-ketozowym.

Prep arat. PĘnny koncentrat magnezowo-energetyczny
Energomag-2O0 (Vet-Agro Lublin), zawierał w l kg około
- 9,6 MJ EM, 152 g propionianu sodu, 200 g glikolu pro-
pylenowego,12 gmagneru,oTaz około 0,11 g miedzi, 0,07 g
manganu, 0,05 g cynku, 0,034 g kobaltu i śladowe ilości
innych mikropierwiastków zawaftych w nośniku, jakim jest
melasa,

Postępowanie. Preparat podawano zwierzętom po
stwierdzeniu zablrzeń w przyjmowaniu karmy (osłabiony

apetyt lub jego całkowity brak), spadku kondycji oraz wy-
stąpieniu zaburzęń w produkcji mleka, bez ewidentnych
zmian ze strony innych układów pozapTzewodem pokar-
mowym. We wszystkich przypadkach badano zawartość ciń
ketonowych w moczu oraz wybiórczo poziom magnęzu
w moczu 30 krów wykazujących objawy pobudzeniowe su-
geruj ące hipomagnezemię i zespół hipomagne zemiczno-kę-
tozowy, ńy zakwalifikować zwierzęta do konkretnej gru-
py doświadczalnej. W celu uściślenia diagnozy przy W-
stęp owaniu zr o żnicow ane go obrazu kliniczne go wykony-
wano badania hematologiczne i biochemiczne krwi. Bada-
nia kliniczne i biochemiczne przeprowadzano przed poda-
niem preparatu (pobranie zerowe), a następnie w '7. i 14.
dniu postępowania leczntczo -profilakĘczne go, zaw sze po -

bierając materiał przed karmieniem porannym. U krów
z niewielkimi zaburzeniami apetytu preparat od pobrania
zerowe go materiału bio chemiczne go po dawan o z zadaw a-
ną paszą obj ętościową lub treściwą po wcześniej szym r oz-
cieńczeniu z wodąw stosunku 1 : 1 w ilości 500 ml dwa
razy dziennielzwierzę. U krów z całkowitym brakiem ape-
tytu lub j e go znacznym osłabieniem prep arat w p i erwszych
dniach badań podawano zgłębnikiem lub butelką. W mo-
mencie normalizacji apetytu preparat zadawano z paszą.
U krów biorących ldział w doświadczeniu oznaczano
w pełnej krwi: liczbę leukocytów, erytrocytów, poziom he-
moglobiny i wańość hematokryfu przy lĘcitlaparafu MS 9
(Melet Schloesing Laboratoires Francja). W osoczu krwi
ozflaQzano poziom Ca całkowitego, Mg całkowitego meto-
dą spektrofotometrii absorpcji atomowej przy lżycit apa-
rafu Perkin Elmer-4100, poziom WKT metodąFrontai Dole
(5), w surowicy kr-wi aktywność ASl AIJI oraz AP przy
uĘ ciuzestawow diagnostycznych f,rrmy Alpha Diagnostics
i fotometru Epol1-20, poziombilirubiny całkowitej w suro-
wicy metodą Jędrasika i Cleghorna (IB) przy ńyciu apara-
tu Spekol.

Wyniki badań biochemicznych poddano analizie staty-
stycznej, posługując się testem t-Studenta, użyr;vając pro-
gramu Statistica 5,0 PL.

Wyniki iomówienie
Zastosowanie preparatu Energomag-2}D u krów,

u których stwierdzono zmiany w gospodarce energe-
Ęcznej i magnezowej, sygnalizowane bardzo często
wcze śniej s zy m zaŁamaniem pro dukcj i mle cznej, po-
wodowało w okresie 14 dni normaltzację stanu kli-
nicznego chorujących krów i ich kondycji.

Preparat stosowany w postaci koncentratu lub po
rozcieńczeniu z wodąw stosunku 1 : 1, podawany z pa-
szą objętościową lub treściwąu krów z utajonymi ob-
jawami klinicznymt, w początkowym okresie ba-
dah (3-4 dni) zjadany był ostrożntę t w niecałkowitej
ilości, co winno w momencie wprowadzania go do
terapii skłaniać do podawania go w postaci wlewu
doustnego. W kolejnych dniach badań ilość przyjmo-
wane go prep arafu ule gała wzro s towi, c zemul tow ar zy -

szyła norm alizacj a ap etytu.
Krowy z klinic znąp o s tac i ą keto zy i j ej form ą utaj o -

ną jak równiez z zespoŁem nadmiernej mobilizacji
tŁuszczul w momencie podjęcia badań cechowaĘ się
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Tab. 1. Wskaźniki hematologiczne u krów zzaburzeniami apetytu, ukrytą
ketozą i zespołem nadmiernej mobilizacji tłuszczu G + S)

Badane
pa]amelry

0

(przed podaniem
prepalatu) (20)

as pobrania ktwi (liczba

I

(Ędzień po stosowaniu
prepatalu) (20)

uielząl)

ll
(2 tygodnie po stosowaniu

preparalu) (1 2)

Leuk. 1 06/|

Eryt. 1012/

Hb s/

Ht%

10,78 t 1,59

6,98 t 0,96

8,56 t 0,95

35,75 t 3,73

9,80- t 2,07

l,28 ł0,92

8,56 t 1,10

34,43 t 3,11

9,48- t 0,84

7 ,57- ł 0,82

9,19 t 0,97

36,77 ł 2,24

Objaśnienic: * róznice istotne w stosunku do pobrania zerowego przy p ś 0,05

Tab. 2. wskaźniki biochemiczne we krwi i moczu u krów z zaburzeniami
apetytu, ukrytą ketoząi zespołem nadmiernej mobilizacji tłuszczu (} + S)

Tab. 3. Wskaźniki biochemiczne we krwi i moczu u krów z hipomagnezemią
i zespołem hipomagnezemiczno-ketozowym (i + S)

Objaśnienia: jak w tab, 1.

słabym stanem kondycjonalnym, a nawet znacznym
wyc hudz e n iem or az zab\r zentami w j ako ś c i pro duko -
wanego mleka, na co wskazry ała podwyŻszona licz-
ba komórek somatycznych l podwyższony poziom
mocznika w mleku. Wszystkie krowy w momencie
wy s t ąp i eni a zmian klin i c zny c h char aktery zowały s i ę
obecnością ciał ketonowych w moczu, wysokim po-
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ziomem WKT, AST, ALT w osoczu krwi
oraz podwyższonym poziomem bilirubi-
ny (tab. 2). Badane wskaźniki hematolo-
giczne w wymienionej grupie krów w trak-
cie doświad czenia nie wykazywaĘ odchy-
leń od ogólnie przyjęĘch norTn, niemniej
jednak zanotowano statystycznie istotny
spadek liczby leukocytów w pierwszym
i drugim tygodniu stosowania preparatu
oraz w Zrost liczby erytrocytów w drugim
tygodniu po daĄ Energomagu-200 (tab. l ).
Podawanie preparatu drogą wlewu doust-
nego przez okres 7 dni spowodowało Sta-
tystycznie istotny spadek badanych para-
metrów biochemicznych, co szczególnie
dotyczyło poziomów WKT, AST i biliru-
biny, do ogólnie przyjmowanych norm fi-
zjologicznych. W dalszym okresie poda-
wania prep aratll, głownie metodą wylewa-
nia odpowiedniej ilości na zadawanąpa-
szę objętoŚciową odnotowano poprawę
stanu kondycj onalne go zw ięr ząt or az br ak
zmian jakościowych w produkowanym
mleku, na co wskazywały: obntżonalicz-
ba komórek somatycznych i poziom mocz-
nika w mleku mieszczące się w granicach
norTn. Równocześnie stwierd zono dalsze
niewielkie obnizanie się oznaczanych
wskazników, z wyj ątkiem ciał ketonowych
w moczu, które w tym okresie ulegĘ cał-
kowitemu zanikowi. Poziom magnezu
i wapnia w pierwszym tygodniu po zasto-
sowaniu preparatu uległ niewielkiemu
wzrostowi, natomiast w 14. dniu badań
przyjil znaaząco wyższe wartości.

Zastosowanie preparatu Energomag-20O
w postaci dodatku do paszy ukrow z zę-
społem hip omagne zęmiczno -ketozowym
i hipomagn ezemiąutajoną wywołało po-
wolną normalizację apetytu oraz ustąpie-
nie nieswoisĘch zmian klinicznych, takich
j ak: zwiększona pobudliwość i nadmiema
ruchliwość zwierzątw stadzie. Ponadto na
podstawie prowadzonej przez właścicieli
zwierząt ewidencji odnotowano w okre-
sie badań wzrost produkcji mleka o około
5-I0%. Badanie biochemiczne krwi wy-
kazało statystycznie istotny wzrost pozio-
mu magnezu w osoczu krwi oraz istotne
obnizenie aktywności AST i poziomu bi-
lirubiny całkowitej (ab. 3). Po 7 dniach

od zastosowania preparatu w moczu stwierdzono zna-
czący spadek poziomu ciał ketonowych, natomiast
w 7 4. dniu doświ adczęnia ich całkowity brak w bada-
nym materiale.

Uzyskane efekty lęcznicze oraz wyniki badań bio-
chemicznych mozna u zasadnic składem i o ddzińyw a-
niem poszczegóInych elementów zawartych w poda-

0

(przed pOdaniem
preparalu) (20)

Cl as pobrania ktwi (liczba

I

(Ędzień po slosowaniu
preparatu) (20)

uierząl)

ll
(2 tygodnie po stosowaniu

pteparatu) ('l2)

WKT !m0l/|

Mg mmol/|

Ca mmol/|

ALT u/|

AsT u/

AP u/|

Bilirubina pmol/|

ciała ketonowe
W mOczu
(+++ do 0 )

961,3 
= 

332,7

0,81 t 0,10

2,27 ł 0,20

1 04,81 t 47,61

3'|,86 t 30,37

71,77 ł 19,46

7,75 ł 4,19

+++; +

483,5- t 231,5

0,86 t 0,12

2,33 t 0,'l1

68,86- t 18,72

22,40 t 8,58

82,05 t 48,35

5,02- ł 2,91

+

400,0- t 82,3

0,89 t 0,07

2,40- t 0,13

66,79- t 6,51

22,81 
= 

2,27

85,15 t 9,38

4,59- t 1,35

0

Objaśnienia:jak w tab. l.

Badane
palametry

0
(pned podaniem

prepatatu) (6)

c Ias poblania knłi (liczba

I

(tydzień po stosowaniu
pleparalu) (6)

zwienąt)

ll
(2 tygodnie po slosowaniu

plepatatu) (6)

Mg mmol/|

Ga mmol/|

AST u/l

ALT u/|

Bilirubina pmol/|

ciała kelonowe
W moczu
(+++ do 0)

0,55 t 0,15

2,31 t 0,31

88,10 t 0,67

18,43 t 4,59

5,87 t 1,88

++; +

0,84- t 0,09

2,23 
= 

0,24

66,52- t 6,26

19,35 t 2,33

4,68- t 1,33

+; 0

0,88- t 0,05

2,36 t 0,18

70,73 t 1 0,45

18,48 
= 

1,21

4,25- t 0,94

0



nym preparacie. Zastosowan e połączenie nośników
energii z odpowiednią ilościąjonów magnezu w spo-
sob istotny regulowało procesy przemian energetycz-
nych oraz pozyĘwnie wptynęło na wyrównywanie nie-
doborów magnezu (6, 12,2I). Zawarte w preparacie
jony propionowe działając antyketogennie, hamują
powstawanie związków ketonowych w wątrobie, jak
równiez jako związęk alkalizujący (ich obecność
zwiększa wydzielanie śliny) normalizująpH w stanach
kwasicy ketonowej. Stan ten szczególnte często wy-
stępuje u krów w okresie poporodowym przy nad-
miernym spalaniu r ęzęrw tŁllszczowych. Dodatkowo
j ony propionowe w środowi sku żw acza tworzą akĘw-
ny układ buforowy (7). Glikol propylenowy, j ako nvią-
zek glukop lasty czny, ule gaj ąc częś ci owej przemi ani e
w żwaczu do kwasu propionowego, a następnie w pro-
cesie glukoneogenezy wątrobowej mętabolizacj i do
glukozy, warunkuje obnizenie poziomu związków ke-
tonowych we krwi przeżlwaczy, a dodatkowo moze
być on wykorzystywany w organizmie do produkcji
białek (7 ,12,I9). Zawarte w preparacie jony Mg, jako
kofaktor fosfataz biorących ldział w reakcjach uwal-
ni ani a energi i z wys oko en er geĘ c zny ch zw tązków fo s -
forowych, będąc w odpowiedniej ilości warunkująpra-
wi dło wy pr zebie g pr zemian ener gety c zny ch (I 4, 22) .

W stanach wysokiej produkcji mlecznej jony Mg ko-
nieczne są do zapewnienia odpowiedniego poziomu
magne^l w pĘnach ustrojowych w celu prawidłowego
funkcjonowania układu nerwowo-mięśniowego. Od-
powiedni poziom j onów Mg obniza pobudliwość mięś-
ni szkieletowych w stanach wysokiego metabolizmu,
zmntejszając ichnapięcie i eliminując stany nadwraż-
liwości, natomiast jako katalizatot w przemtanach
energeĘcznych, warunkuje równocześnie prawidłową
pracę mięśnia sercowego i układu krĘenia. Odpowied-
nie stężenie tego pierwiastka w organizmie istotnie
oddziaŁuje na ustrój jako czynnik hamujący reakcje
stresowe i alergtczną wykazuje aktywność przeciw-
zapalnąi wpływa normalizująco na czynności ośrod-
kowego układu nerwowego, mięśni prążkowanych
i układu krĘenia (2, 14, 2ż, 23). Według Ballarda
i wsp. (I) oraz Steca (21), zastosowanie dodatku mag-
nęz-.l l nośników energii w stanach chronicznego lub
ostrego niedoboru Ęch elementów w dawce pokarmo-
wej, szczególnie w okresie leczenta, powoduje bar-
dzo istotną normalizację stanu klinicznego oTazpozy-
Ęwne oddziaĘwanie najakość i potencjalnie wielkość
produkcji mleka.

Zawartę w preparacie określone ilości miedzi, ko-
baltu, manganu i cynkubezpośrednio nie wpĘwająna
niwelację opisyłvanych osĘch i przewlekĘch stanów
klinicznych, lecz wykorzystyłvane w procesach akty-
wacji mikroflory żwacza,jak i produkcji wielu enzy-
mów i witamin, sąelementem warunkujQcym, w oma-
wianych syfuacj ach klinicznych, prawidłowe funkcj o-
nowanie układu krwionośnego, powłoki skórnej, ukła-
dl r o zr o dc zę go or az kondycj i zw ier ząt (I 2, 23) .

Reasumuj ąc można stwierdzić, ze Energom ag-200
stosowany profilaktycznie i leczniczo istotnie wpły-
wa na zmntejszenie zablrzęfl w stanie zdrowia oraz
występowanie osĘch stanów klinicznych hipoglike-
mii i hipomagnezemii u krów mlecznych,
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